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Melkweg

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een fijne straat.
Deze mensen wonen op de Melkweg:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al groot. 
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. 
Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij woont nog niet lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 jaar.
Het oudste kind is 22 jaar.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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Wanneer bent u jarig?
Viert u dan een feest?
Wanneer zijn uw kinderen jarig?
Viert u dan een feest?

1 Een jarig kind

Eerst dit

Vragen

1 Van wie komt de brief?
 a  Van Elif
 b Van de ouders van Ebi
 c Van de school van Ebi
 
2 Voor wie is de brief?
 a Voor de vader en moeder van Ebi
 b Voor Ebi
 c Voor Elif
 
3 Wat staat er in de brief?
 a Kinderen moeten appels uitdelen.
 b Kinderen moeten thuis gezond eten.
 c  Kinderen mogen geen snoep uitdelen.

4 Ebi is jarig en mag iets uitdelen.
 Wat is goed?
 a Fruit
 b IJs
 c Snoep

5 Ebi is jarig en mag iets uitdelen.
 Waar kan zijn moeder ideeën vinden?
 a Op een website
 b Op school
 

A
a. ...
b. ...
c. ...
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Elif past op haar kleinzoon Ebi.
Ebi krijgt een brief mee van school.
Elif leest de brief.

Beste ouders,

Een verjaardag is groot feest!
Alle kinderen zijn graag jarig.
Ook op school vieren we dan een feestje.
Iets uitdelen hoort erbij.
Maar denk ook aan de gezondheid!
Geef alstublieft geen snoep mee naar school.

Wat dan wel?
Maak bijvoorbeeld iets leuks van fruit.
Kijk eens op www.gezondtrakteren.nl 
Op deze website vindt u veel ideeën.

Een voorbeeld:

Rupsen
Dit heb je nodig:
- Druiven
- Stokjes
-  Dik papier
-  Honing

Was de druiven.
Prik zes druiven aan een stokje.
Teken een gezicht op het papier.
Plak het vast met honing.

We wensen alle kinderen een gezonde verjaardag!

Juffen en meesters van Basisschool De Ster

Basisschool

DE STER
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Taken

Lees de woorden vijf keer hardop.

fris  vraag  vrouw
fruit  vriend    vrucht
friet  vrij   vroeg

A

B

C

Zeg het ook anders.

 Je moet op internet kijken.  Kijk op internet.
1 Je moet de druiven wassen.
2 Je moet een stokje pakken.
3 Je moet een gezicht tekenen.
4 Je moet een appel snijden.

Zet een streep onder de woorden met oe. 
Zet een rondje om de woorden met ui.
  
Koen eet een druif.
Die smaakt lekker zoet.
Loes eet een meloen.
Die is groen en rood.
Al dat fruit is gezond.
Het is goed voor je buik.
Je moet elke dag fruit eten.
Heb jij altijd fruit in huis?

lees

lees

de druiven
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Hebt u kinderen?
Mogen ze snoep meenemen naar school?
Wat vindt u daarvan?

Ken ik Woord Komt van

de ouders de ouder

de verjaardag

groot

het feest

de school

uitdelen

de gezondheid

de snoep

de website

de ideeën het idee

het voorbeeld

nodig

de druiven de druif

het gezicht

het papier

wensen

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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2 Eet u wel gezond?

Eerst dit

Vragen

Kijk naar de plaatjes:
Welk eten is gezond?
Welk eten is niet gezond?

1 U moet elke dag drinken.
 Hoeveel ongeveer?

 a        b                           c

2 U moet elke dag groente eten.
 Hoeveel ongeveer?

 a        b      c

3 Welk brood is beter?
 a Bruin brood
 b Wit brood

a. ...
b. ...
c. ...
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Elif heeft problemen met haar gezondheid.
Ze praat erover met de huisarts.
De huisarts geeft Elif een folder.
De folder gaat over gezond eten.

Eet u wel gezond?
Deze folder gaat over gezond eten.
Zo eet u gezond:

1 Water is belangrijk voor het lichaam.
Drink elke dag anderhalve liter water. 
U kunt ook koffie en thee drinken.
Doe er dan geen suiker in.

2 Eet veel groente en fruit.
In groente en fruit zitten vitamines.
Die beschermen het lichaam.
Zo word je niet zo snel ziek.
Eet elke dag twee keer fruit.
En eet minstens 200 gram groente.

3 Eet elke dag vlees, vis of kaas.
U kunt ook noten of bonen eten.
Dit eten is belangrijk voor uw spieren.
Zo blijft u sterk.

4 Eet elke dag bruin brood.
Brood geeft het lichaam energie.
Zo kun je je werk goed doen.
Bruin brood is gezonder dan wit brood.

5 Gebruik elke dag olie.
Olie maakt u dik. 
Toch heeft uw lichaam olie nodig.
Gebruik het elke dag.
Maar gebruik er niet veel van.
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Taken

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3
het water 

de suiker

de thee

de koffie

de boontjes

de kool

de appel

de chips

de kaas

de worst

de koek

de vis

A

B

C

Hoeveel woorden heeft de zin?

 Eet veel groente en fruit.    5  woorden

1 In groente en fruit zitten vitamines.  woorden

2 Die beschermen het lichaam.   woorden

3 Zo wordt je niet zo snel ziek.   woorden 

4 Eet elke dag twee keer fruit.   woorden

5 En eet minstens 200 gram groente.  woorden 

Wat leest u hier?

1 Brood geeft het lichaam energie.

2 Zo kun je je werk goed doen.

3 Bruin brood is gezonder dan wit brood.

 

x

lees
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Wat doet u? 
Drinkt u vaak water?   ja        nee
Eet u elke dag fruit?   ja        nee
Doet u suiker in de thee?  ja        nee
Eet u bruin brood?   ja        nee

Ken ik Woord Komt van

het water

het lichaam

drink drinken

de liter

belangrijk

de koffie

de thee

de suiker

de groente

het fruit

beschermen

minstens

de gram

de spieren de spier

bruin

wit

dik

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x

x
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3 Wat eten zij?

Eerst dit

Vragen

Welk fruit eet u graag?
Appels of peren?
Of misschien bananen of druiven?
In welk land groeit dat fruit?

1 Wat eten Masai veel?
 a Groente
 b Vis
 c Vlees

2 Inuit eten weinig groente. 
 Waarom niet?
 a In hun land kan groente niet groeien. 
 b Ze houden niet van groente.
 c Ze vinden groente niet gezond. 

3 Aga is een vrouw van de Inuit.
 Wat eet ze vandaag, denkt u?

 a       b          c

4 Bob eet vis.
 Waar haalt hij de vis?
 a Op de markt
 b Uit de zee

a. ...
b. ...
c. ...
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Kojo komt uit Afrika.
In Afrika heeft niet iedereen genoeg eten.
Kojo leest een boek.
Het gaat over wat mensen eten.
En over de verschillen tussen landen.

Wat eten zij?

Masai wonen in Kenia.
Dat is een land in Afrika.
Ze wonen niet in een stad of dorp.
Ze reizen met hun dieren.
Ze houden koeien, geiten en schapen.
Masai drinken veel melk.
Ze drinken soms ook bloed van koeien.
En ze eten vlees.
Ze eten weinig groente en fruit.

Inuit wonen op Groenland.
Ze wonen bij de zee.
Groenland is heel koud.
Er is bijna altijd sneeuw.
Daar kunnen maar weinig planten groeien.
Daarom eten Inuit heel weinig groente.
Inuit eten uit de zee.
Ze eten veel vis.
En ze eten vlees van zeehonden.

Bob woont in Nederland.
Hij eet veel brood met kaas.
Hij eet elke dag een banaan.
Bananen groeien niet in Nederland.
Ze groeien in Zuid-Amerika.
Ze komen met het vliegtuig naar Nederland.
Bob houdt veel van vis.
Maar hij woont niet bij de zee.
Hij koopt vis op de markt.

zeehonden
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Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Lees de tekst snel.
Kunt u het binnen twee minuten?

Aga woont op Groenland.
Ze woont bij de zee.
Groenland is heel koud.
Er is bijna altijd sneeuw.
Daar kunnen maar weinig planten groeien.
Aga eet uit de zee.
Ze eet veel vis.
En ze eet vlees van zeehonden.

Alle letters staan achter elkaar.
Er is geen wit tussen de woorden.
Zet streepjes tussen de woorden.
Schrijf de woorden op.

fruitvisvleestheekoffiekaasbanaanmelkbrood

  

  

  

Ik eet vandaag vis. 
Jij eet vandaag vlees.
Hij eet vandaag bonen.
Zij eet vandaag ei.

Wij eten vandaag brood met kaas.
Jullie eten vandaag kool.
Zij eten vandaag fruit.

Taken

A

B

C

lees
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Kijk thuis in uw koelkast.
Welk eten komt uit Nederland?
Welk eten komt uit een ander land?
Hoe weet u dat?

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ken ik Woord Komt van

het land

de stad

het dorp

reizen

de koeien de koe

de geiten de geit

de schapen het schaap

de melk

het bloed

het vlees

de zee

koud

de sneeuw

weinig

de vis
de banaan

groeien

het vliegtuig

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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Eerst dit

4 Wie ben jij?

Noor gaat naar de winkel.
Een man vraagt Noor om geld.
Ziet u wel eens mensen die geld vragen?
Wat doet u dan? 
En wat denkt u?

1 Waarover gaat het gedicht?
 a Over iemand die geld vraagt
 b Over iemand die slaapt
 c Over iemand die werkt

2 Waarom vraagt de man geld?
 a Hij heeft geen werk.
 b Hij wil drugs kopen.
 c Noor weet niet waarom.

3 Waar woont de man?
 a De man woont op de Melkweg.
 b Noor weet niet waar de man woont.

4 Geeft Noor geld aan de man?
 a Ja
 b Nee

5 Welk gevoel had Noor, denkt u?
 a Blij
 b Boos
 c In de war

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Noor was bij de winkel.
Daar vroeg een man haar om geld.
Noor heeft er een gedicht over geschreven.
Het gedicht komt in de wijkkrant.

Wie ben jij?

Ik ben in de winkel.
Mijn tas is zwaar.
Ik loop naar buiten.
En dan sta jij daar.

Jij vraagt om geld.
Dat vind ik raar.
Heb jij geen werk?
Wat doe jij daar?

Jij vraagt om geld.
Ik geef het maar.
Mijn tas is zwaar.
Ik heb brood en kaas.

Maar wat heb jij?
Straks is de dag voorbij.
Wat koop jij dan
van dat geld van mij?
Melk voor je kind?
Of drugs of drank?
Waar slaap jij straks? 
Wie ben jij?
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Taken

Er is geen wit tussen de woorden.
Zet streepjes tussen de woorden.
Schrijf de zinnen op.
Denk aan de hoofdletter en de punt.

1 Ikbenindewinkel.

2 Mijntasiszwaar.

3 Ikloopnaarbuiten.

4 Endanstajijdaar.

A

B

C Lees de zinnen.
Zet een kruisje bij de vraag.

 Jij vraagt om geld.
 Dat vind ik raar.
 Heb jij geen werk?
 Wat doe jij daar?

Lees de woorden: 
baas kaas    
friet niet    
daar haar

Deze woorden rijmen.
Welke woorden rijmen?

1

2

3

4

zwaar

kaas

banaan

voorbij

mij

staan

vaas

maar

x
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Ken ik Woord Komt van

de winkel

zwaar

buiten

het geld

raar

het werk

wat

geef geven
het brood

de kaas

straks

de dag

het kind

de drank

slaap slapen

wie

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ga naar buiten.
U ziet daar veel mensen en dingen.
Wat maakt u blij?
Wat maakt u boos of in de war? 

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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drinken
groente
lichaam

minstens
spieren
suiker

dorp
geiten
koud
melk

reizen
vlees

zee

1

1 Deze brief gaat over de verjaardag .

 Dat is voor kinderen een groot  .

2 Op school mogen ze iets  .

3 Maar ze mogen geen  meenemen.

4 Snoep is slecht voor de  .

1 Je  heeft elke dag water nodig.

2 Daarom moet je genoeg  .

3 Je hebt  anderhalve liter water nodig.

4 Je moet geen  in de thee doen.

5 Je moet veel  en fruit eten.

6 Van vlees krijg je sterke  .

1 Masai  met hun dieren.

2 Ze wonen niet in een stad of  .

3 Ze houden koeien, schapen en  .

4 Ze drinken de  van hun dieren.

5 Ze eten het  van de dieren.

6 Inuit wonen op Groenland. 

 Daar is het altijd  .

7 Ze wonen bij de  .

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in

feest
gezondheid

snoep
uitdelen
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4

5

6

1 Noor gaat eten kopen in de  .

2 Ze heeft kaas en  gekocht.

3 Een man vraagt haar om  .

4 Noor vindt het een beetje  .

5 Heb jij geen  ?, denkt ze.

6 Waar slaap jij  ?, denkt ze.

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

6

groot

weinig

zwaar

buiten

koud

dik

binnen

dun

klein

licht

veel

warm

brood
geld
raar

straks
werk

winkel

Vul in

de koe
de geit

het schaap 
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7

8

9

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3 4
de stad

de verjaardag

het feest

uitdelen

de appel

de banaan

de kaas

de peer

het water 

de thee

de koffie

het kind

het land

de vis

de stad

het dorp

Welk woord hoort bij het plaatje?

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

de ouders

de vis

de koe

de winkel

het geld

het kind

de melk

de zee

x

het gezicht
de sneeuw

het vliegtuig
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
Van links naar rechts
1 Je moet elke dag 200 ... groente eten.
2 Ik schrijf met een pen op ...
3 Vissen leven in de ...
4 In Nederland moeten kinderen naar ...
5 Je lichaam heeft elke dag water ...
6 Het zit in je lichaam.
 Het is rood.
7 Wil je koffie of liever ...?
8 Elif kijkt op internet.
 Ze leest een ... over gezondheid.
9 Ik heb iets bedacht. Ik heb een ...
10 Na de nacht komt de ...

Van boven naar beneden
1 Eten is belangrijk voor je ...

bloed
dag

gezondheid
gram
idee

nodig
papier
school

thee
website

zee

Vul in
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1 Kinderen  langer dan volwassenen.

2 Kinderen zijn klein. Ze moeten nog .

3 Fruit  het lichaam tegen ziekte.

4  jullie wel eens met het vliegtuig?

5 Elif is jarig. 

 Jet  Elif een fijne dag. 

6 En ze   Elif bloemen.

13

Schrijf de voorbeelden bij het woord.

1 Kleuren  

   

2 Dieren 

   

   

3 Fruit  

   

Wie of wat?

1  ben jij?

2  doe jij?

3  wil er thee?

4  drink jij?

11

12

beschermt
geeft

groeien
Reizen
slapen
wenst

de appel
de banaan

bruin
de geit
de koe

het schaap
wit

Wie
Wat

Vul in

Vul in
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Schrijf de woorden op de goede plaats.

eten drinken

1 Hoeveel water drinkt Kojo?
 Streep de letter a weg.
 Dan weet u hoeveel water Kojo drinkt.

 taweea aalaitaaera

2 Wat vindt Jet van gezond eten?
 Streep de letter o weg.
 Dan weet u wat Jet ervan vindt.

 oboelooaonogooroijok

het brood
de drank
het fruit

de groente 
de kaas

de koffie
de thee

het water

14

15
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Vragen
1 c
2 a
3 c
4 a
5 a

Taken

B
1 Schil de appels.
2 Pak het mes.
3 Maak twee ogen.
4 Snijd de meloen.
5 Was de druif.

  

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen  
1 c Zeven glazen is ongeveer anderhalve liter.
2 b Een grote tomaat weegt ongeveer 100 gram.
3 a

Taken

A
1 de suiker
2 de chips
3 de koek

B
1 6 woorden
2 4 woorden
3 7 woorden
4 6 woorden
5 6 woorden

C
1 Brood geeft het lichaam energie.
2 Zo kun je je werk goed doen.
3 Bruin brood is gezonder dan wit brood.

C 
Koen eet een druif.
Die smaakt lekker zoet.
Loes eet een meloen.
Die is groen en rood.
Al dat fruit is gezond.
Het is goed voor je buik.
Je moet elke dag fruit eten.
Heb jij altijd fruit in huis?



Melkweg - Gezond eten 27

Tekst 3
Vragen
1 c
2 a
3 c
4 a

Taken

B
fruit  vis  vlees
thee  koffie  kaas
banaan melk  brood

Vragen
1 a
2 c
3 b
4 a
5 c
 
Taken

A
1 Ik ben in de winkel.
2 Mijn tas is zwaar.
3 Ik loop naar buiten.
4 En dan sta jij daar.

B
1
2
3
4

zwaar
kaas
banaan
voorbij

maar 
vaas
staan
mij

C
Heb jij geen werk?
Wat doe jij daar?

Tekst 4
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Woorden

1
1 feest
2 uitdelen
3 snoep
4 gezondheid

2
1 lichaam
2 drinken
3 minstens
4 suiker
5 groente
6 spieren

3
1 reizen
2 dorp
3 geiten
4 melk
5 vlees
6 koud
7 zee

 
4 
1 winkel
2 brood
3 geld
4 raar
5 werk
6 straks

5

de geit            het schaap         de koe

6
1
2
3
4
5
6

groot
weinig
zwaar
buiten
koud
dik

klein 
veel 
licht 
binnen
warm 
dun
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7
1 de stad
2 de kaas
3 het kind
4 de vis

8

het vliegtuig     de sneeuw       het gezicht     

9
1
2
3
4

de ouders
de vis
de koe
de winkel

het kind 
de zee 
de melk 
het geld

 

10
1

1 g r a m

2 p a p i e r

3 z e e

4 s c h o o l

5 n o d i g

6 b l o e d

7 t h e e

8 w e b s i t e

9 i d e e

10 d a g
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11
1 slapen
2 groeien
3 beschermt
4 Reizen
5 wenst
6 geeft

12
1 Kleuren:  bruin
   wit
2 Dieren: de geit
   de koe
   het schaap
3 Fruit:  de appel
   de banaan
 

13
1 Wie
2 Wat
3 Wie
4 Wat

14
eten drinken

het brood de drank

het fruit de koffie

de groente de thee

de kaas het water

15
1 twee liter
2 belangrijk
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet iets lezen.

U moet iets schrijven.

U moet buiten de school iets doen.
Voorbeeld: U moet een folder vragen.

a. ...
b. ...
c. ...

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Vul in

Vul een woord in.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: zwart - wit
                  hoog - laag
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